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Simulace systému hromadné obsluhy
Nejčastější chyby

v semestrálních pracích

Nedostatešný popis 
systému a jeho modelu

Systém
Část prostředí, kterou lze od jeho okolí oddělit 

fyzickou nebo  myšlenkovou hranicí -Benzinová stanice, 
oblast města , křižovatka, supermarket, benzinová pumpa

Skládá se z podsystémů, vzájemně spojených 
součástí

Model
Zjednodušený, abstraktní nástroj používaný pro 
predikci chování modelovaných systémů

Svstupy výstupy
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Nepřesný popis LoD
- zvoleného stupně zjednodušení

Platné zjednodušení z hlediska daného záměru
Platné = zachovává podstatné rysy
Míra zjednodušení je dána cílem simulace – systém 
optimalizujeme na základě některých sledovaných 
charakteristik – zdržení, ztráta zákazníka, délka fronty, 
využití linky,…

Na model jsou kladeny protichůdné požadavky:

Nejvěrnější obraz reality

X

Jednoduchost modelu

Nepřesná, nebo neúplná formulace problému termíny THO
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Naprosté nepochopení simulační metody Monte Carlo

1. Systém nahradíme simulačním modelem se stejnými 
pravděpodobnostními charakteristikami a chování mnohonásobně
simulujeme na modelu. 
(Kolikrát musíme opakovat, abychom mohli důvěřovat výsledkům)

2. Každý výsledek jednoho běhu stochastického simulačního modelu 
musí být považován za jedno pozorování statistického experimentu 

3. Jednotlivé charakteristiky výstupu nahradíme bodovým odhadem.
- střední hodnotu průměrem
- pravděpodobnost stavu relativní četností
…

Chybí intervalový odhad zkoumaných veličin

Provádíme n nezávislých pokusů – získáme realizace Xi
zkoumané náhodné veličiny. Interval spolehlivosti pro odhad 
střední hodnoty náhodné veličiny

σ - standardní odchylka získaná ze vzorku
α – hladina významnosti

kvantil Studentova rozdělení s (n-1) stupni volnosti
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Chybí interpretace a prezentace výsledků

Nutnými součástmi  semestrální práce jsou : Popis reálného, nebo 
fiktivního systému, implementace modelu , verifikace a interpretace 
výsledků

1. Blokové schéma 
modelu

2. Sběr dat

4. Verifikace a kalibrace

5. Validace – ověření

3. Implementace modelu

Existující
systém

6. Interpretace a 
prezentace výsledků

1. parametry systému, délka simulace (počet požadavků)

2. generování intervalu vstupu, který v bloku 3. 
připočítáváme k předcházejícímu okamžiku vstupu 

4. jsou-li všechny linky obsazenyzařadí se požadavek do 
fronty

5. dobu čekání každého požadavku zaznamenáme

8. okamžik ukončení obsluhy = okamžik výstupu 
obslouženého požadavku ze systému, doby čekání a doby 
obsluhy zaznamenáme

9. zjištění, zda byly realizovány všechny požadavky na 
obsluhu

Chybí popis implementace –řešení
simulační metodou
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Text není logicky členěn

Použité pojmy nejsou dostate čně vysv ětleny
Zbytečně jsou definovány termíny, které v práci nejsou užity
Jednotlivé části na sebe nenavazují, ozna čení stejných veli čin se 
průběžně mění – dle zkopírování z r ůzných zdroj ů
Chybí popis obrázk ů a tabulek

Nepřehledný zdrojový kód, uživatelsky nepřátelský

Spuštění skriptu (funkce) by mělo 
vracet všechny výsledky simulace 
a jejich grafické zpracování
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„Dávají výsledky smysl?“
Pozoruj relace mezi vstupem a výstupem
Sleduj grafický výstup

Chybí verifikace výslekdů

Prezentace výsledků

Při tisícinásobném opakování se výsledky drží na konstantní hodnotě
74.  Z čehož se dá vyvodit statistický závěr a to, že simulační přepážka 
je schopna obsloužit průměrně 74 lidí za den 
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Chybí statistické zhodnocení naměřených  výsledků

Špatně zvolená grafická prezentace výsledků

Vývoj délky fronty Fronta 1 – Fronta 6
průměrné hodnoty?
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Vývoj délky fronty Fronta 1 – Fronta 6
průměrné hodnoty?

Špatně zvolená grafická prezentace výsledků

Špatně zvolená grafická prezentace výsledků
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Špatně zvolená grafická prezentace výsledků

Špatně zvolená grafická prezentace výsledků
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Špatně zvolená grafická prezentace výsledků

Špatně zvolená grafická prezentace výsledků
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Prezentace výsledků

Chybí interpretace výsledků

Avg.: average queue length [m] within time interval
Max.: maximum queue length [m] within time interval

Stop: number of stops within queue
Time; Avg.; max;Stop; Avg.; max;Stop; 

No.:;    1;      1;     1;      2;      2;   2; 
300;    9;     48;  17;     7;     36;  12; 
600;    9;     48;  15;    13;    54;  18; 
900;   11;    40;  15;    10;    41;  18; 

1200;    2;    12;   4;     11;    34;  25; 
1500;    7;    34;  10;     8;    42;   19; 

1800;    5;    20;   9;      6;    38;   21; 
2100;    8;    35;  19;   12;    59;   23; 

2400;    8;    34;   8;    13;    44;   37; 
2700;    6;    33;   8;    12;    27;   16; 
3000;   10;   45;  14;     9;    32;   15; 

3300;    4;    53;   8;      6;    47;   15; 
3600;    8;    46;  20;     9;    40;   19;
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Chybí statistické vyhodnocení výsledků

•Histogram abs. četností

•Popis os

•Statistická analýza

Chybí statistické vyhodnocení výsledků
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Kolmogorovov – Smirnov (ks_test.m)
H0 - výběr pochází z testovaného typu rozdělení, hladina významnosti α
výstup: pval (pokud je p < α, hypotézu H0 zamítáme)

[pval, ks] = ks_test (x, dist, varargin)
pval p-hodnota
ks    hodnota statistiky
x     výber
dist typ distribuce (binomial, poisson, uniform, 

exponential, normal, t, chisquare, f, discrete, emp irical)

Příklad: -----------------------------------------
Ověřte, zda výb ěr x pochází ze souboru s normálním
rozd ělením se st ředni hodnotou 5 a rozptylem 30.

x=sqrt(30)*randn(500,1)+5;
ks_test (x, 'normal', 5, 30)
ans =

0.6195

Nesdružený test dvou středních hodnot

[pval, t, df] = t_test2n (x, y, alt)
pval p-hodnota
t    hodnota statistiky

x,y     výběr

alt  směr testu ( < levostranný, > pravostranný, <> oboustranný)

Pruh 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600

čas

dé
lk

a 
ko

lo
ny

Varianta 1

Varianta 2


